Algerisk TV omtaler Schiller
Instituttet
versus
den
ukrainske sortliste
Den 16. august 2022 (EIRNS) – Algeriets internationale tvkanal (AI24News) satte fokus på Schiller Instituttets rolle,
som resulterede i den ukrainske regerings forsøg på at sætte
det på sortlisten. Tv-værten Rahim var i sit politiske
nyhedsprogram vært for et panel bestående af tre personer,
herunder bl.a. Ulf Sandmark fra Schiller Instituttet i
Sverige. De to øvrige deltagere i panelet var Gregory Simmons,
lektor ved Uppsala Universitet i Sverige, og Valentin
Yakushik, professor i internationale relationer i Kiev,
Ukraine.
Rahim spurgte Sandmark: “Hvad mener du om listen med navne,
herunder Schiller Instituttet, som den ukrainske regering
betragter som krigsforbrydere?” Der blev fremvist en artikel
fra Schiller Instituttets hjemmeside, herunder et billede af
Helga Zepp-LaRouche, og hun blev omtalt i særlig grad. I det
otte minutter lange afsnit, blev der uddybet materiale,
baseret på artiklen: “Responses to Ukraine’s Nazi Hit List
from Around the World”, som programmet havde modtaget blot to
timer tidligere. Selv om udsendelsen var blevet udarbejdet på
baggrund af de farlige, nylige angreb på de ukrainske
atomkraftværker, sørgede Rahim for, at programmet også omtalte
Kievs sortliste i en åbenlys bestræbelse på at beskytte vores
ret til ytringsfrihed.
Sandmark fik lejlighed til at orientere publikum om
konferencerne for en Ny Arkitektur for Fred og Udvikling, og
den politik som Helga Zepp-LaRouche har formuleret herom. Han
rapporterede tillige om den internationale mobilisering rettet
mod sortlisten, og om den tilbagetrækning som Kievs nationale
sikkerhedsråd har foretaget ved at fjerne den sorte liste fra

deres Center for Bekæmpelse af Desinformations hjemmeside. I
betragtning af inddragelsen af det amerikanske og det britiske
udenrigsministerium var dette ikke noget lille klynk om at
”give op”. Sandmark erklærede, at denne sejr nu skal anvendes
til at tilskynde til fred i Ukraine.
Tv-kanalen postede belejligt det otte minutter lange afsnit
med titlen: “Ukraine labels Schiller Institute leaders and
others as ‘war criminals'” –
https://youtu.be/Jeo7FecbbWw separat fra hele programmet
– https://youtu.be/h7BW-Xgae18

